
 
Decizia nr. 419 din 11.11.2021 

privind somarea S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. 
Bucureşti, Str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 11 bis, et.1, cam. 10, 

sector 1,   C.U.I. 29580380 
e-mail: alexandra.pacuraru@realitatea.net 

 
- pentru postul REALITATEA PLUS 

Bucureşti, Șoseaua București -Ploiești nr. 172-176 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 noiembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 9908/15.10.2021, precum și raportul de 
monitorizare privind ediția din 24.09.2021 a emisiunii Culisele statului paralel 
difuzate de postul de televiziune REALITATEA PLUS.  

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine radiodifuzorului                
S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
303.1/17.01.2033 și decizia de autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015). 

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat a încălcat prevederile art. 65      
lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit 
cărora în emisiunile de știri și dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele 
reguli: 

 b) între subiectul tratat și imaginile ce însoțesc comentariul să existe o conexiune 
reală; 

Redăm din raportul de monitorizare: 
 

Sinteza constatării 
Postul de televiziune Realitatea Plus a difuzat în direct, în data de 24.09.2021, în 

intervalul orar 17:56-19:58, o ediție a emisiunii Culisele statului paralel, moderată de 
Anca Alexandrescu. 

Invitați: În platou: Dorin Iacob (invitat permanent al emisiunii); Mihai Belu (jurnalist de 
investigaţii); Gelu Vişan (analist politic). Prin telefon a intervenit Alexandru Kocsis 
(deputat PNL). 

Titluri afişate pe ecran pe parcursul ediţiei, de exemplu: IOHANNIS TRECE DE LA 
GOLF LA MANELE; AROGANŢELE ALEŞILOR ÎN FAŢA ROMÂNILOR SĂRACI; 
ROMÂNII ÎŞI NUMĂRĂ BĂNUŢII, IOHANNIS ÎI TRIMITE LA GOLF; IOHANNIS ŞI 
PONTA, PASIUNI COMUNE PE BANI MULŢI; BOMBA MOMENTULUI: VIŞAN, 
DEZVĂLUIRI EXCLUSIVE DESPRE ŞEFUL SPP; VIŞAN: TREBURILE MURDARE 
ALE LUI IOHANNIS, PRIN PAHONŢU; VIŞAN: A FOST CREAT UN SISTEM 
PARALEL DE INFORMAŢII; VIŞAN: AM VĂZUT O HARTĂ CU TOŢI CEI CARE 
URMAU SĂ FIE CONDAMNAŢI; VIŞAN: PAHONŢU ESTE MAI PUTERNIC DECÂT 
IOHANNIS; VIŞAN: JUSTIŢIA NU EXISTĂ. E CONTROLATĂ DE PAHONŢU ŞI ALŢII; 
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VIŞAN: MAIOR DĂDEA ORDINE LA TELEFON JUDECĂTORILOR; VIŞAN: 
JUDECĂTOAREA STANCIU A PRIMIT ORDIN SĂ AMÂNE DOSARE; PONTA, LA 
GOLF DUPĂ TRAGEDIA COLECTIV. 

La începutul ediţiei, moderatoarea a prezentat pe scurt unele dintre subiectele ce vor 
fi dezbătute ulterior. 

Anca Alexandrescu: (…) Pentru că l-am regăsit pe Iohannis îndemnând românii 
să joace golf. Victor Ponta n-a mers până aici, dar şi el a jucat golf, imediat după 
ce a fost nevoit să plece din fruntea Guvernului, după tragedia de la Colectiv. 
Aceştia sunt cei care ne conduc (…). 

     (…) 
În a doua parte a ediţiei, a fost difuzat un material video înregistrat, cu 

declaraţiile lui Iohannis privind îndemnul adresat românilor de a juca golf, precum şi 
cu presupusa prezenţă a lui Victor Ponta pe un teren de golf din Bulgaria, după 
tragedia de la Colectiv. La finalul materialului, au fost prezentate două fotografii cu 
Victor Ponta, pe un teren de golf, alături de alte persoane. În a doua fotografie 
difuzată, a fost vizibil un panou inscripţionat: Turkish Airlines.  

Nu a fost precizată sursa imaginilor. 
(…) 
Voce din off: Reprezentanţii Ambasadei Suediei au reacţionat imediat postând 

pe Facebook un mesaj hilar: „Doar dacă vrei să faci şi jogging”, îi răspund ei 
preşedintelui. Iar mesajul este însoţit de un filmuleţ în care un jucător de golf este 
fugărit de un elan. Victor Ponta este unul dintre puţinii români pasionaţi de golf. 
De altfel, câteva fotografii îl arată pe fostul premier chiar pe un teren de golf. 
Instantaneele au fost făcute în Bulgaria, imediat după tragedia Colectiv. 
Specialiştii spun că golful este mult mai scump decât tenisul, de exemplu, un alt 
sport costisitor care nu poate fi practicat de orice român.” 

 
În urma analizării emisiunii Culisele statului paralel, ediția din 24 septembrie 

2021, din al cărei conţinut am redat anterior, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile  art. 65 lit. b) din Codul audiovizualului. 

Astfel, Consiliul a reținut că radiodifuzorul a afișat pe ecran o informație cu 
următorul conținut: PONTA, LA GOLF DUPĂ TRAGEDIA COLECTIV, informație 
preluată apoi și de moderatoare, la începutul ediției, în contextul prezentării 
subiectelor ce urmau a fi dezbătute în emisiune, informație din care reieșea că fostul 
prim ministru Victor Ponta ar fi mers să joace golf imediat după incendiul de la 
Clubul Colectiv, care a avut loc în data de 30 octombrie 2015 și în urma căruia au 
decedat 64 de persoane.  

De asemenea, pe ecran au fost prezentate imagini cu fostul premier Victor 
Ponta pe un teren de golf, precizându-se că " instantaneele au fost făcute în 
Bulgaria, imediat după tragedia Colectiv". 

Contrar acestui fapt, din sesizarea nr. 9908/15.10.2021 primită la CNA, reiese 
că: ”(…) în realitate, fotografiile prezentate în cadrul emisiunii sunt făcute în mai 
2016 şi octombrie 2019, aspect ce este probat şi de articolele din presa scrisă de la 
momentul respectiv, şi pe care le anexăm prezentei sesizări, ce îl prezintă pe 
subsemnatul jucând golf în timpul liber cu diferite persoane publice. Totodată, unele 
dintre fotografiile prezentate sunt realizate în anul 2017, în Turcia, pe terenul la 
Kemer Golf Club. ” 

În aceste condiții, Consiliul a constatat că între subiectul tratat și imaginile ce au 
însoțit comentariul nu a existat o conexiune reală, astfel cum obligă dispozițiile art. 65 
lit. b) din Codul audiovizualului  
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Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 

prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea 
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 

Art. 1 - Radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. (licenţa 
audiovizuală   nr. S-TV 303.1/17.01.2033 și decizia de autorizare nr. 1927.1-
1/09.06.2015  pentru postul de televiziune REALITATEA PLUS) se sancţionează cu 
somație publică de intrare dee îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 
65 lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2 - În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii 
de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile 
de la comunicare. 

Art.3 - Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite pe postul REALITATEA PLUS în următoarele 24 de ore de la comunicare, 
sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în 
principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 
"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune 

REALITATEA PLUS cu somație publică, întrucât în ediția din 24 septembrie 2021 a 
emisiunii Culisele statului paralel între subiectul tratat și imaginile ce au însoțit 
comentariile referitoare la fostul premier Victor Ponta nu a existat o conexiune reală, 
ceea ce contravine dispozițiilor art. 65 din Codul audiovizualului. " 

 
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 

 
Întocmit, Serviciul juridic, 

reglementări și relații europene 
 

Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 
 
 

 


